
NIt 23. SONDAGEN DEN !O JULI 19:12. 

H IIvTldredaktör och aflsvarig IIfgivare: 

ELSA NYBLOM 

KRONPRINSEN 
I ÖSTERLED 

»V i räcka eder handen tvärs över 
Östersjön», sade kronprinsen i 
tal - som harI höll på .menska -
Dorpatunivt!rsilelels 300.årsjlLbileum. Kron
prin,~en.<; och hans lärda /i.ilic.~ be.~ök i Est
land blev ett formligt festtåg över Revat tiLL 
Vorpat, universitetet som en gång i tiden 
anlades aven svenJk konung. Ovan. synes 
kronprin.sen lyssna till kungssången vid an· 
komste" till Reval. Där bredvid: Det första 
handslaget med stalsäldsten Jaan Teernant. 
l cirkeln: Kronprinsen n'.:dlägger en krans på 
den okände soldatens grav. De övriga bilder· 
nu visa Dorpatbesöket, överst studenternas 
fanborg och här bredvid kronprinsens 

kom!.!. Nedan universitetet. 

11 5731 
TJU:'OTHEOJE .11(;\:\(;1; 

Redaktiofl och Expedi tiofl : R eda k t iOfl J Je kre I e rare: 
SVEA V AGEN 13 - STOCKHOLM ROBERT JOSEPHSSON 
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SN1(I"~le fotografiet av .~lat.lrådet QuiJling, taget l. 
.~lorliflgels korridor under den sensationella de
batten om kornmurti.~lemas revolutionära t;erk· 

Jamhet. 

Ovan t. h.: Vapensamlingen i statsrådet Quis. 
fings l,änlrum - där det egendomliga överfallet 

ägde rum. 

T. h.: Norska /örsvanldeparlementets sessionssal, 
där alla viktiga militära rådslag äga rum. 

Mysteriet 
quislillg' 

Oslo i juni. 

O 
m mUll frågar en oslolit vem 
som är staden::; popllläru~te, nej 
mest ollllnlHd(' illvtlllan' jU:-i\ 1111 
~. så svarar hall \/idkun (Juis
ling. 

Och Vidkun Quisling, Jet iir lanJet, fiir
svarsminister. 

Nu är det emelrertid tyvärr inte så, all 

namnkunnigheten härleder av aU fi:irsvurs
väsendet skulle vara särskilt omhuldat av 
befolkning och riksdag i vårt norska bro
derland - vem kan förresten räkna upp 
medlemmarna i en ministär som suttit mer 
än ett halvt år -- den bottnar i andra orsa· 
ker. Namnet Quisling hiinger envist fast vid 
folkets läppar alltsedan den dag i vintra:::, 
då elt rykte spred .-;:g och sedermera fick 
bekräftelse i prl~sscll, alt statsrådet ocb rilr

svarsministern varit utsatt för ett mystiskt 
överfall. Hur mystiskt vet mall faktiskt illte 

ännu. 
Saken var alltså den, att sLaL",rninistern 

vid 5·tidcn på eftermiJdugcll lisdtlgen den 2 
februari, d~ han tillfälligtvis lw"jjktf' sitt 
lif;::;bclbflm" i : ;H·~vt1rsdepl.lrtcmell(el fiil" all 
hämta en del handlingar, plötsligt blev 
överfallen av »en eller flera män». En uv 
bovarna försökte sticka honom i bröstet 
med en kniv - elt angrepp som herr Quis· 
ling som gammal militär lyckades avvärja 
_ medan en annan använde det beprövade 
medlet att förblinda fienden med peppar. 
Därefter följde slag i huvudet och sparkar 
på andra kroppsdelar, med den påföljd, att 
den attuckerade föll omkull och för några 

w 

()')'l'l' .. " i//) I • I lluUIIICll'iIt' 1(--', ele I'., [,/C/"l!, 

,1Y,i'!l;'i,,/ ~}lullst'1I-' 11I"jll;'~;/ 
JJCln' .~)\.:'!I)!SSI(lILj 'Je·11 /'III 

j~;I'SI)(ll'SI Il i'j /I's/,,/" ."11 I I I II I Il)" 
~([)'e jJC; L11-1{!u~i{/({' Ä~; 11/ 
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Statsrådet QuiJling i !it1 ,hem, vid _lit! 

praktfulla -arbetsbord. Väggen prydd med 
minpen /rdn Ryssland., 

, ~ - . 
T. h.:' En blick in i !tatsrådet& hem. som är 
rike på konstskatter - särskUl/rån Ryssland. 

, . '(Samtliga lata: Eidem,' 0,10.) 

minuter blev liggande sa~slös på gol
vet i arbetsrummet. Under tiden lyc
kades gärningSn'lännen försvinna. 

:r. utsänd rapport - vilken givetvis 
väckte oerhÖrt uppseende - berättades 
senare att statsrådet ioke fått något 
men av överfallet samt att han redan 
dagen därpå kunde fullgöra sina äm
betsåligganden. S4mtidigt kungjordes 
alt ': den:som lämnade uppl}"Sningar 
m.: m; som ledde till bovarnas fängs
lande hade fem tusen kronor att hämt~. 

Någon aspirant på priset anmälde sig 
icke och polisens undersökningar blevo 
ingal'lllda klarläggande.,Snarare myati
fierades affären. Vakten, utanför äm
betslokalel\' hade inte Ob9<lrverat för
svarsministern vid den tid 'lian, enligt 

egen uppgift, skulle ha anlänt till departementet ener läm
nat det och för övrigt föreföll det egendomligt at! den över· 
fallne icke på något sätt alarmerat vakten, ulan begivit sig 
till sin bostad precis som om ingerrting inträffaL Och det 
var först sent på natten till onsdagen han ringde upp poli
sen för att anm:äIa det passerade. 

Kring dessa egendomliga rakta började ryktena dall". 
och nådde naturligtvis också pressen. Icke endast i Ar· 
bejderhladet utan även i horgcrliga tidningar insinuerade<.; 
att statsrådet QUIslings skildring av överfallet icke skuli<
vara med verkligheten överensstiimmandc »och - skrn' Ti
dens Tegn, som likväl intog en till hr Quislin~ gynn",," 
ställning _ ))i stortingets korridorer ur en liknande upp
fattning tämligen uthredd. Det tjänar ingentin~ till att 
dölja dessa misslankar. Äro de riktiga, Hv~l()ja de ell gr,." 
verande förhållande, som !'jälvfallel måste få politi~ka f(ilj

der ... » 
Det blev värre än så. Dagbladets tidigare politiske re, 

daktör, nuvarande filmcensorn, Bern! Nissen, tog till slor
släggan och hamrudc ned följande: 

loDet allt uppslukande samtalsämnet i stortingskretsar ör 
fortfarande överfallet på statsrådet Quisling och den fram· 
ställning därav, som givits först och främst genom statsrå
dets egen berättelse. Statsrådets framställning har i stället 
för att dämpa sensationen ökat denna, och rcgeringsoq~u
nets förblomrnerade yttrande !?m att herr Quisling måhända 
har mera att berätta om tilldragelsen, när han icke längre 
är statsråd, har naturligtvis icke gjort det hela bättre. I }le
litiska kretsar ha väl de flesta länge varit av den uppfatt, 
ningen, att herr Quisling var en något för äventyrli~ !''''' 
son för att vara försvarsminister i Norge orh dellna upp
fattning har blivit styrkt i dessa dagar ... » 

Efter detta citat kan det vara av intresse att något litel 
titta på den >äventyrligc personens» tidip;are liv och I{~
verne. Det har varit händelserikt nog_ 

Som ung militärattachc i S:t Petersburg uppJ('\'d p VidkllJl 
Quisling den stora ryska revolutionen och kom rläreftt~r. 
som militärnttachf: neh lp.!:ati':ms.!'ckf{~,pr(lrf"., till flpl<:.ill.(~. 
fors, där han stannade under tre års tid, f d,n 19 I 9 ti II 
1921. På vintern detta sistnämnda år lämnade han för nit
gon tid statstjänsten för att följa med Fridtjof Nansen på 
denne~ samaritresa till Syd-Ryssland och Ukraina. Diir blcv 
det upplevelser ulan ända, och upplevelser BV det mest la· 
sansfulla slag. Människor lågo döda i högar, av svält och 
sjukdom. Man kom till städer, där det icke fanns den min· 
sta matbit att uppdriva, där hundar och kattor för läng.' 
sedun tagit slut, och där folket sjunkit ned till kannibalism. 
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Mysteriet Quisling 
(Forts. fr. "id. II.) 

Under f1ern månaders tid måst<~ 
Nansen, Quisling och do andra sama
riterna bmrittna allt detta utun att 
kunna J1;öra det minsta. Men så änt
lij.!;fm kom den hjälpaktion i~ång, 
kring vilken hela viirldtm samlade sig, 
och Lröd oc.h utsäde fördelades. Men 
sumtidigt måste mun hålla pU öKa på 
rövarbanden, som inte drogo sig: för 
aH jaga i koppel med nöden, Det var 
ct,t liv med hand på hane ... 

Efter åren i Ukrnine fortsatte Qllis. 
Iing sin hjälpmission i Bulknnfltater
IlU. i Kaukasien och j Armenien. Och 
överallt skilde hUll 6ig med ht~deT 

från sina uppdrag. 
Slutligen blev det åter stutstjänsten. 

När England bröt med Ryssland 1927 
och Norge övertog des!:; diplomatiska 
och konsulära intressen, knöts Quis
ling till den norska legationen j Mosk
vu och 8tannade där till 1930_ 

Och nH är han - den store· Nan
flens medhjälpare - Norges försvars
minister, och trots alla mysterier skö
ter han sitt ämbete som han skötte 
det före den famösa första tisdagen 
i februari. Han behöver inte se sig 
om efter arbete. Ty han har den 
-..'anskliga uppgiften att försöka få de 
icke alltför flott tilltagna medlen att 
räcka till. Armen behöver ~itt och ma
rinen sitt och det är inte lätt ntt få de 
båda ändarna att mötas. 

Des8Htorn har han sina fit~ndcr i 
den politiska vildmarken IlU bemöta. 
De gå nämligen alltjämt till attack 
med friskt mod. SenRationernu kring 
<1(:n remarkabla llffären ha ingalunda 
Cönnlnskat~ genom tre skrivelser till 

~ u" { ot1 o d f"l 
Sk~"';Ii'lItltd •• om 
NI lfyJlt'f och lIll· 
IUII,r on nc-dloll\' 
.LAende kupong, 

A.-B. EJfltröms Tekn. Fabrik 

G.f1. 
Var iv<.! sJtnu Edu broschyr .Lx ..tio" I 
moJ,," SA6"A4ls\iMd. arll.t1a och franco. 

Namn. 

I Adm •. 

~ 
L 

. ...... v .. J. l8 

stortinget från lrenne vänstt'.nllän oeh 
redaktörer, herrnrnll Tranmel, Sehe
flo och }"'ris, vilka med en mun llä!:'l8 
ingenting mindre än uU Quisling skul
le ha erbjudit sig att organisera röda 
p;ardcn och spionera i generalstaben 
för kommunistiska partiets räkninp;. 
Den närmaste anledningen till d~s;;:1 
uppseendeväckunde ~krivels~r sklllll~ 
vara att statsrådet beskyllt vissa per
soner inom arbetarpartiet aU ha mot
tap;it pengar från Rysslund. 

Hednktör Scheflo skriver härol\l 
bl. a.: 

::t-En dag under vintern 1924-25 
blev jag anmodad att komma hl~m till 
redaktör Jakob Fris för att ha en 
konferens med kapten Quisling. Vid 
detta tillfälle uttulade Quisling, titt 
han visste, att generalstaben systema
tiskt utspionera.de såväl kommunist
partiet som det norska arhetarpartiet 
och att generalstaben hade reda på 
allt som de båda partierna företogo 
sig. Senare unde.r samtalet utta
lade Quifllinl(, att han troddf': uU hUll 

ånyo kunde komma in igeneralsta· 
ben, om hun önskade, varför han frå
gade, om vi såsom kommunister voro 
intresserade av alt han skaffade oss 
upplysningar där .•. » 

I redaktör Trun,mels skrivelse be
rättas att Quisling någon gång 1924 
uppsökt h'f,nom på huns reduktion 
och framhållit att han såsom mång
årij.!; officer och med sin kännedom 
om förhållandena i !Rysslnnd ansåg 
sig vara särskilt skickad alt ställa sig 
i lipetun för bildandet uv röda gar
den och att han erhjöd sina tjiinster. 

Nuvarande statsrådet och försvars
ministern föredrager att tiga. Men -
det är inte alltid tiga är guld. 

-pet. 

-------------------

BaUtar Y. P!ateD 
Göta Kanabi skapare-

Stockholm - Göteborg 

Stockholm - Jönköping 

Bekväma turist~ngare 

Utmärkt restauration 

TURISTBILROUTE 

Göteborg - Jönköping 

• 
P(ospekl bos Rt:schynkrn<"1 

clle! direkt från 

Ängf. A.-B. Göta Kanal 
Götebotg ( Swckhu!m 

GOTA KANAL 
100 år I 

• 
Lir ,ommarens resa hlivd en jub,

Icumsresa på Göta Kanal genom 

Sveriges naturskönaste bygder! 

-_ .. _-~- -- --_ .. __ .. _-_._--------_. 

Ett bad • 
1 

svavel 
Tanken att behöva doppa sig 
i. tjära inger sannerligen inga 
lustförnimmelser, säger Ni, 
och att bada i svavelsjöar hör 
till medeltidens fasansfulla 
tro på skärseld och eviga 
straff. Naturligtvis! Sa:ir 
heller inte meningen. Men 
Ni \'et säkert, att siväl 
tjäran som svavlet in
nehåller en hel del 
för huden hälso 
bringande egen-

skaper, speciellt den att skyd
da den mot sådan uttorkning 
sonl sol och val ten ge111Cn

samt föranleda. Det är därfiir 
Reporia Svan:l-Tjärt\'al 

måste vara Er 
ständige följesla

, gare i' badet och 

TO r beskyddare 
mot solens och 

I',lttncts faror för 

LFSTR.ÖMS 

I'"t," - I'ORI~ 
K<)fllTc,l!(Il1t 

Pn'fes';"'>T 
l, l<..alllh~·rK 

tlp;:.ula 

@fVOlJ(d-TJÄRTVÅL 
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